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Verda Stelo ne aperos dum aŭgusto.
Kiel en la pasinta jaro, ankaŭ nunjare ne aperos 

numero de Verda Stelo dum aŭgusto. Anstataŭe 
aperos, en la komenco de septembro, duobla numero 
kun raporto pri la 20-a Universala Kongreso de Esper
anto en Antwerpen.

Esperanto progresas.
Esperanto. English. Deutsch. Français.

Plej granda sveda politika partio 
por Esperanto.

Aliaj sukcesoj de Esperanto en Svedujo.
Dank’ al la laboro de la rumana 

pastro Andreo Che, la Esperanto-mov
ado nuntempe bone progresas en Sved
ujo. La Kongreso de la Sveda Social
demokrata Partio, okazinta en Stock
holm de la 3-a ĝis la 10-a de junio, 
unuanime akceptis la sekvantan rezolu
cion:

„La Kongreso deklaras sian simpation 
por la interkompreniga laboro de la 
Esperanto-movado, admonas la mem
brojn de la partio lerni Esperanton, uzi 
ĝin en la internaciaj rilatoj kaj Sia
maniere apogi kaj vigligi la Esperanto- 
movadon. — La Kongreso esprimas la 
deziron por internacia interkonsento 
pri la akcepto de Esperanto kiel mond
lingvo kaj ĝia lnstruado en ĉiuj lernejoj 
de la tuta mondo kaj ke la partio faru 
por tio klopodojn.* 4

La sveda socialdemokrata partio 
estas la plej granda politika partio de 
la lando, ûi havas ducent mil membrojn 
kaj preskaŭ la duonon de la sveda par
lamenta deputitaro.

La Direkcio de la Tramvojan» de 
Stockholm permesis, ke la tramistoj 
sciantaj Esperanton portu dum la deĵoro 
la Esperanto-insignon (la kvinpintan 
verdan stelon). Tridek tramistoj en 
la urbo jam portas la stelon. La Direk
cio ankaŭ sendis esperantiston, s-ron 
Johan Karlsson, al Berlin, Dresden, 
Praha kaj Wien, por fari peresperantan 
studvojaĝon.

La nunjara Universala Kongreso 
de Esperanto.

La, nunjara Universala Kongreso de 
Esperanto okazos de la 3-a ĝis la 11-a 
de aŭgusto en Antwerpen. Oni kalkulas 
partoprenontaron de 1200—1500 esper
antistoj el la tuta mondo. Ois la 20-a 
de junio la nombro de la aliĝintaj kon
gresanoj jam estis 831 el 31 landoj.

The biggest Swedish Political Party 
in favour of Esperanto.

Other important successes for Esperanto 
In Sweden.

Thanks to the efforts of the Rouma
nian Priest Andreo Che, the Esperanto 
movement is now progressing well in 
Sweden. The Congress of the Swedish 
Social-democratic party, which took 
place in Stockholm the 3d to the 10th 
of June, unanimously accepted the 
following resolution:

„This Congress declares its sympathy 
for the work of an international under
standing of the Esperanto movement, 
instructs its members to learn Esper
anto, to use it in international relations, 
and in every way to support and to 
enhance the Esperanto movement. The 
Congress expresses a desire for inter
national understanding, by the accep
tance of Esperanto as a world help-lan
guage, and by the teaching of Esper
anto in all schools of the world, and the 
party is to do all that lies in its power 
in that direction.**

The Swedish Social-democratic party 
is the most important political party in 
the country. It has a membership of 
twohundred-thousand, and almost half 
of the Swedish members of Parliament 
belong to it.

The directorate of the tramways In 
Stockholm have given permission, that 
all tramway men who know Esperanto 
may wear the Esperanto star during 
service. Thirty such men in town are 
already wearing the green star. The 
directorate also have sent one of their 
men, an esperantist, Mr. Johan Karls
son, to Berlin, Dresden, Prague and 
Wien, to study the tram systems of 
those towns by means of Esperanto.

This year’s Universal Congress 
of Esperanto.

This year’s Universal Congress of 
Esperanto will take place in Antwerp 
from the 3d to the 11th of August. It 
is forseen that between 1200—1500 
esperantists from all parts of the world 
will partake. Up to the 20th of June 
the number of congressists who have 
signified their intention of coming were 
831 belonging to 31 countries.

Die grösste politische Partei Schwedens 
begtinstigt Esperanto.

Weitere Erfolge des Esperanto 
in Schweden.

Dank der Arbeit des rumanischen 
Geistlichen Andreo Che macht die 
Esperanto-Bcwegung in Schweden zur- 
zeit gute Fortschritte. I)er Kongress der 
Sozialdemokratischen Partei Schwe
dens, der vom 3. bis 10. Juni in Stock
holm stattfand, nahm einstimmig fol
gende Entschliessung an:

„Der Kongress erklSrt seine Sym
pathie für die Verstândigungsarbeit der 
Esperanto-Bewegung, fordert die Par- 
teimitglieder auf, Esperanto zu lernen, 
es in ihren zwischenvölkischen Bezie- 
hungen anzuwenden und überhaupt die 
Esperanto-Bewegung in jeder Weise zu 
unterstützen und zu beleben. — Der 
Kongress gibt dem Wunsche nach 
einem zwischenvölkischen Ueberein- 
kommen ŭber die Annahme des Esper
anto ais Welthilfssprache und über den 
Esperanto-Unterrioht in alien Scholen 
der ganzen Welt Ausdruck und wflnscnt 
ferner, dass die Partei Bemühungen in 
dieser Richtung unternehmen möge.**

Die Sozialdemokratische Partei 
Schwedens ist die grösste politische 
Partei des Landes. Sie hat 200 000 Mlt- 
glieder und fast dle Hâlfte der Sitze im 
schwedischen Parlament.

Die Dlrektlon der Stockholmer 
Strassenbahnen hat gestattet, dass die 
esperantokundigen Strassenbahner das 
Esperanto-Abzelchen (den fŭnfeckigen 
grŭnen Stern) wöhrend des Dienstes 
tragen diirfen. Dreissig Strassenbahner 
in der Stadt tragen den Stern bereits. 
Die Dirèktion hat auch einen Esper- 
antisten, Herrn Johan Karlsson, nach, 
Berlin, Dresden, Prag und Wien ge- 
schickt, um sich auf dieser Reise des 
Esperanto zu Studienzwecken zu be- 
dienen.

Der diesjfihrige Esperanto-Welt- 
kongress. \

Der diesjŭhrige Esperanto-Weltkon- 
gress findet vom 3. bis 11. August in 
Antwerpen statt. Man rechnet mit 
teiner Teilnehmerzahl von 12—1500 
Esperantisten aus der ganzen Welt. Bis 
zum 20. Juni betrug die Zahl der ange- 
meldeten Kongressteilnehmer bereits 
>831 aus 31 Lŭndern.

Le parti politique suédois le plus 
important est pour (’esperanto. 

D’autres succès de l’esperanto en Suède.
Grâce au travail du prêtre roumain 

Andrée Che, le mouvement espérantiste 
à l’heure actuelle fait de grands progrès 
en Suède.

Le Congrès du parti social-démocrate 
suédois, qui a eu lieu du 3 ail 10 juin, 
à Stockholm, a accepté à l’unanimité la 
résolution suivante:

„Le Congrès exprime sa sympathie 
pour le travail d’intercompréhension 
accompli par le mouvement espérant
iste, adjure les membres du parti 
d’apprendre l’esperanto, de l’employer 
dans ses relations internationales, 
d’appuyer et de faire progresser de 
toutes façons le mouvement. — Le 
Congrès exprime le désir d’un accord 
international tendant à accepter l’esper- 
anto comme langue universelle, à 
l’introduire dans les écoles du monde 
entier et demande au parti de faire des 
démarches dans ce but.**

Le parti social-démocrate suédois 
est le parti le plus important dans ce 
pays. Il comprend 200 000 membres 
et presque la moitié des députés du 
parlement suédois.

La Direction des Tramways de Stock
holm a permis à ses employés qui 
savent l’esperanto de porter l’insigne 
espérantiste (une étoile verte à cinq 
branches) pendant les heures de service. 
Déjà trente employés de tramway por
tent l’insigne. La Direction a aussi 
envoyé à Berlin, Dresde, Prague et 
Vienne, un espérantiste, M. Johan 
Karlsson, pour faire un voyage d’études 
par l’esperanto.

Congrès d’Esperanto de 1928.
Le Congrès d’Esperanto de 1928 aura 

lieu à Anvers du 3 au 11 août 1928. On 
espère que de 1200 à 1500 personnes 
du monde entier y participeront. 
Jusqu’au 20 juin lé nombre des adhé
rents était de 831, de 31 pays.

Tra la mondo.
Denove la kronikisto povas noti unu ĝojigan kaj 

unu malĝojigan sciigon el la sfero de 1’ avladlsmo: 
ĝojiga estas la fina savo de 1’ brava generalo Nobile; 
sed malĝojige estas, ke ne nur neniu el la kunuloj de 
Nobile estas ĝis nun savita sed ke eĉ kelkaj savontoj- 
aviadistoj mem estas en danĝero aŭ eble jam pereis. 
Espereble la Arktiko baldaŭ estos satigita je viktimoj.

La antaŭ nelonge okazinta provveturo de la unua 
raket-aŭtomobllo sur reloj, kiu estis kun granda inte
reso atendita en la tuta mondo, sukcesis kaj mal
sukcesis samtempe. La raketomobilo devis dufoje 
traveturi distancon de ĉ. ok kilometroj. La unuan 
fojon ĝi atingis bone sian celon, sed mallonge post 
la dua starto ĝi elreliĝis kaj detruiĝis. Feliĉe, ĝi ne 
estis okupita de homo sed funkciis tute aŭtomate; pro 
tio homvivo ne pereis. Oni vidas el tiu unua provo, 
ke en principo la raketomobilo sur reloj'kun. grand
ega rapideco (ĝi atingis maksimuman pohoran rapid

econ de pli ol 250 kilometroj) estas ebla; sed ĝi devas 
ankoraŭ esti perfektigata. Kaj de la eĉ perfektigita 
raketomobilo ĝis la „spacraketo**  flugonta al Luno 
aŭ Marso, pri kiu revas multaj trooptimistoj, estas an
koraŭ grandega paSo. Nia generacio supozeble ne 
ĝisvivos ĝin.

La esperantistoj pretigas sin por siaj internaciaj 
kongresoj: la 20-a Universala Kongreso de Esperanto 
en Antverpeno (3—11 aŭgusto) kaj la 8-a Kongreso 
de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) en Gotenburgo 
(14—19 aŭgusto).

Eble interesas la legantojn de „Verda Stelo**  (la 
legantoj de „Heroldo**  ĝin jam scias) Ja sciigo, ke la 
fama komponisto, abato Majstro Lorenzo Peros!, la 
direktisto de la Sikstina Orkestro ĉe la Vatikano en 
Romo, deklaris ke li opinias nian himnon („La Espero**)  
la plej konvena Himno de Paco por la tuta mondo. Nia 
himno estas grave kritikata de multaj samideanoj; 
tamen ni sentis nin ĉiam anime altigitaj, kiam dum 
Universala Kongreso ekmuĝis ĝiaj sonoj tra la salono 

de la Solena Malferma Kunsido. Eble la juĝo de 
Lorenzo Peros! iom pensigas tiujn kritikantojn. Estas 
vere, ĝenerale ni tro ofte kantas nian himnon, tiom 
ofte ĉe Ĉia konvena kaj nekonvena okazo, ke mokuloj 
rajte jam fabrikis specialan verbon „himni**,  eĉ „himn
ado*.  Sed ĉe niaj grandaj internaciaj kunvenoj, ĉe 
niaj Ĉiujaraj mondfestoj, Ia himno plene posedas sian 
ekzistrajton. Sen ĝi, ni sentus, ke io mankas al ni. 
Ni forte esperas, ke ankaŭ en Antverpeno „La Espero* 4 
ne estos forigita de 1’ programo de la Solena Malferma 
Kunsido.

Observanto.
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Paco!
Soneto de Aurelio Yanguas*).

Resanigo per kredo.
En Norda Anglujo loĝas knabetc/, kiu malfeliĉe 

estis tuŝgenuulo (li havis X-krurojn). Li estis ŝatinda 
infano, kaj nature liaj gepatroj ĉagreniĝis pro lia stato. 
Ili konsultis tri kuracistojn sensukcese. Iun tagon 
amiko konsilis al ili konsulti la mondfaman D-ron 
Couĉ.

„Kiu li estas? Mi neniam aŭdis pri li!” diris la 
patro.

„Ho, li sanigas per kredo. Lia teorio estas jena: 
Kiu sufiĉe sincere kredas kaj sufiĉe ofte ripetas, ek
zemple, la frazon: Mi certe estas sana!, — tiu ja 
saniĝos.”

La sekvintan tagon la gepatroj kondukis Ia knabon 
al D-ro Coué, kiu diris ke, se la knabo sekvos liajn 
instruojn, certe almenaŭ pliboniĝos lia difekto. Li 
diris al la knabeto:

„Ripetu kiel eble plej ofte kaj samtempe kredu 
sincere la jenan frazon: Mi ne estas tuŝgenuulo; mi 
neniam estis tuŝgenuulo; mi ne estos tuŝgenuulo.” •

La knabeto sekvis la instruojn laŭlitere. La tutan 
matenon li ripetadis: „Mi ne estas tuŝgenuulo; mi 
neniam estis tuŝgenuulo, kaj mi neniam estos tuŝ
genuulo.”

Post tagmeza manĝo li ripetis same: „Mi ne estas 
tuŝgenuulo, ktp.” Tuj post la temanĝo li rekomencis:

La fundamento de la ter’ ektremas 
De 1’ tondra resonado de 1’ kanonoj; 
Militkrlado kaj batalaj sonoj 
Malamon inter la popoloj semas.

Barbara lukto la homaron premas 
Per tiom da suferoj kaj malbonoj, 
Per tiom da mizer*  por milionoj, 
Ke sansas kor’ kaj pro kompato *ĝemas.
Pardonu, ho Sinjoro grandanima, 
La homojn pro ilia krima faro: 
Blindeco ilin frapis nekutima.
Pri miaj fratoj, via infanaro. 
Kompatu I Donu al martir’ sentima •
La kronon, kaj la Pacon al Homaro! [

Kun afabla permeso de 1' aŭtoro ? 
el hispana lingvo tradukis •

W. Daum. J

•) La aŭtoro de la supra soneto, s-ro Aurelio Yanguas 
d Valencia, kies verkaro aperis sub la titolo „Celajes**,  
estas unu el la plej talentaj nuntempaj poetoj de Hispanujo. 
La originalo de „Paco”, venkita en la lasta jaro de 1’ mond
milito, estis premiita en la literatura konkurso organizita 
de la esperanta societo „Amikaro Internacia” de Madrid, 
khi nomis la aŭtoron sia honora membro. Ciuj amantoj de 
hispana lingvo kaj literaturo legos kun plezuro kaj emocio 
tiun ĉi belan kolekton da versaĵoj, el kiuj parolas iom 
melankolia, sed varme batanta, homama <kaj nobla koro. La ( 
„Celajes” aperis en la oficejo de la „Diario de Valencia” 1 
(prezo 3.50 pes). I

Cu eterne estos milito?
„Foreign Affair^4, la grava angla revuo, publik

igis en sia januara numero (1928) la respondon de 
Rabindranath Tagore al tiu ĉi demando, kiun faris al 
li angla ĵurnalisto. Jen la respondo de la fama hinda 
poeto:

Kiam en prahistoria tempo maltima revulo pro
fetis al niaj prapatroj, ke la moro manĝi siajn kun
homojn estas malmorala kaj tial kondamnita al ek
stermo, certe oni respondis al li kun malestima gesto 
de supereco, ke tiu ĉi apetito je sangparencaĵo estas 
ne nur natura por la homa esenco, sed eĉ treege bon
fara kaj necesa por la edukado de supereca „spirita” 
heroeco bezonata por la konstanta ĉiama neceseco 
de. la ĉasado je homoj. Ni povas esti certaj, ke la 
membroj de lia komunumo silentigis lin per tio ke ili 
formanĝis lin mem — post antaŭe farita sankta oleum
ado — por la sanktaj necesoj de sia naqio.

La sekvinta tempo konfirmis kaj subtenis liajn teo
riojn kaj ankaŭ tiujn de llaj kontraŭuloj; la homa in
stinkto de 1’ kanibalismo Ŝanĝis sian formon kaj ek
havis ekonomian aspekton. Dum tiu ĉi formo komencis 
formigi, ekestis fortaj, virecaj defendantoj de la bona 
malnova tempo, malestimantaj la troiĝon de tiu ĉi 
malsaneca sentimentaleco, kiu subpremis la nutro- 
donan arton de 1*  hombuĉado sanktigitan per ĝia aĝo 
— tiun arton, kiu akcelis kaj evoluigis senpripensan 
kuraton kaj maldelikatan nesentemon, sanan viran 
arton.

Mi scias, ke la spirito de 1’ batalo estas enradikiĝ
inta en la homo, sed same ennaskita estas la inklino

Pat, la Adala vulphundo.
En Anglujo okazis malgaja okazintaĵo, kiu kortuŝe 

pruvas la prudenton kaj fidelecon ne niaj kvarpiedaj 
amikoj, la hundoj.

Du duonkreskintaj knaboj, la 14-jara Williams kaj 
la unu jaron pli aĝa Andersen, estis dum serĉado de 
mevo-ovoj falegintaj de la roka rando 60 futojn pro- 
funden. Williams estis tuj mortinta pro kraniorompo, 
dum lia kunulo suferis gravajn difektojn. La infanoj 
estis en la fatala ekskurso akompanitaj de Paĉ, kiu 
apartenas al la patro de Williams, kaj ili estis trov
itaj nur la proksiman tagon. Sed nur al la prudenta 
besto oni dankas, ke oni ne devis serĉi ilin eĉ pli long
tempe. ŝajnas, ke ĝi, post okazo de 1’ akcidento, ne 
foriĝis de ia knaboj la vesperon kaj la tutan nokton. 
La proksiman matenon ĝi kuris tre frue al la plej 
apuda fervoja stacio. Homoj, kiuj tie vidis la hundon, 
rakontas, ke en ĝia konduto oni nenion rimarkis de la 
vigla ĝojeco, kutima al ĝia raso; sed male, oni vidis 
la plej profundan ĉagrenon. Paĉ klopodis kun videbla 
«mocio tiri la atenton sur sin, plorpepis lamente, ek
forkuris, rigardis malantaŭen, kvazaŭ petante la 
homojn sekvi ĝin; sed neniu komprenis, kion ĝi volis, 
kaj fine oni forpelis la malfeliĉan hundon. Pli malfrue 
oni vidis Paĉon en iu strateto, kie ĝi ree plorpepante 
kaj bojante kuris tien kaj reen, sed ankaŭ ĉi tie trov
iĝis neniu homo, ĝuste komentante ĝian strangan kon
duton. Vidante, ke ĝiaj klopodoj estas sensukcesaj, 
ĝi rekuris al la klifoj kaj gardostaris denove Ĉe la 
akcidentuloj. <

Intertempe la gepatroj kaj pli aĝaj fratoj de la 
knaboj kun helpo de marbordaj gardistoj esploris dum 
la tuta nokto kaj antaŭtagmezo la marbordon, tute 
nenion vidante de la infanoj.

Fine, posttagmeze, iama oficisto de la marborda 
gardistaro, kiu serĉante la akcidentulojn rigardis la 
regionon tra teleskopo, eltrovis la hundon sur roko. 
Li tuj tien rapidis kaj trovis Paĉon, kiu staris senmove

al ŝanĝo de 1’ homa naturo, de la bruta je la humana. 
Kiam la homo estos transpaŝinta tiun ĉi nuntempan 
Stupon de fizika sovaĝeco, li sendube havos ankoraŭ 
sufiĉe multe por batali, kvankam sur pli alta linio, 
morale kaj spirite. _

Antaŭ ne tre longa tempo en Eŭropo oni ankoraŭ 
bruligis vivantajn homojn, ĉar ili havis alian opinion 
ol la plimulto. Tiu tempo pasis, kaj la fizika bruligo de 
spiritaj herezuloj ŝanĝiĝis je morala bojkoto. Kvan
kam ĉi tiu ofte estas same maljusta kaj kruela kiel la 
pii frua procedo, ĝi tamen signifas evoluiĝon pli alten.

Hodiaŭ ankoraŭ la fakto „milito” estas tro evidenta, 
sed ne malgranda grupo da homoj estas konvinkita, ke 
milito estas krimo, eĉ kiam ĝi estas „neevitebla”, kaj 
senĉese laboras forigi ĝin.

En la fizika mondo la homo ĉiam revis ke iam li 
povos flugi, kvankam ne posedante flugilojn. Ci tiu 
ŝajne kontraŭsenca deziro estis plenumata nur pro 
tio, ke li ne ĉesis kontraŭbatali tiun ĉi kontraŭsencon 
kaj la ekzistantajn faktojn. Cu do estas ĝentile diri, 
ke lia nedomptebla impulso neniam sukcesos en tiu ĉi 
morala risko kaj ke kelkaj spirite malutilaj aferoj 
estos neniam ekstermitaj?

Tiuj inter ni, kiuj kuraĝas fidi la estontecon, ke ĝi 
alportos pli perfektan, pli humanan, socialan ordon, 
en kiu la krudeco estos ekzilita, ĉi tiuj ĉiumomente 
vartas kaj nutras tiun plenumiĝon; kaj neniu neado de 
tiu ĉi fido, kiom ajn muskolforta ĝi ŝajnu unuamomente, 
sukcesos haltigi la progreson, ĉar la vereco en la 
homo, kiu lin distingas de la besto, estas morala, kaj 
tiu ĉi vereco estas eterna.

Projekto de Ligo de Nacioj 
en la 15-a jarcento.

En aŭgusto estos en Hago interreligia konferenco 
por la paco, kiu intencas diskuti la kaŭzojn de milito 
kaj kie diversaj religioj atestos ĉion, kion ili faris kaj 
faros por ideo de eterna paco. Ce tiu okazo estas bone 
rememori eble unuan historian projekton de Ligo de 
Nacioj, kiu eliris el mezo de potenculoj de tiu ĉi mondo, 
de ĉeĥa reĝo Jiri z Podebrad (Georgo de Podiebrady), 
reginta dum jaroj 1457—1471 super la ĉeĥa regno, pri 
kiu estis jam mencio en Heroldo, ĉar la 23-an de aprilo 
estis pasintaj 528 jaroj depost lia naskiĝo. Mi pensas, 
estos interese priskribi laŭ historiaj dokumentoj la 
noblan ideon de tiu ĉi reĝo, kiu per ĝi multe antaŭiĝis 
je sia epoko. Por ke oni povu plene valorigi la pro
jekton, estas bezone klarigi la cirkonstancojn, en kiuj 
la ĉeĥa reĝo laboris por efektivigo de sia plano, kaj 
iomete klarigi la historion de ĉeĥa nacio de tiu tempo.

Jiri z Podebrad estis (kiel granda plimulto de ĉeĥa 
nacio en tiu tempo) »husito« (— Hus’ano), tlo signifas, 
li ja ne rifuzis plene obeon al la papo, sed ne konsentis 
kun ĉiuj dogmoj de rom-katolika eklezio kaj volis, ke 
la pastroj donu ekzemplon al ĉiuj kristanoj. per sia 
vivo, li akceptis la hostion «utrakviste*  ktp. Pro tio 
li estis de la papo konsiderata kiel herezulo kaj, ĉar 
la penoj de la delegacioj de 1’ papo al la reĝo, celantaj 
alkondukon de reĝo kaj nacio ĉeĥa al dogma rom
katolikismo. estis senrezultaj, la papo minacis per 
perforto, kio estis granda danĝero por ĉeĥoj, se ni 
konsideras la grandan tiaman povon de 1’ papo. En 
tiu tempo la reĝon ekkaptis la ideo, liberigi la laikajn 
registarojn en Eŭropo de hierarkia povo, liberigi la 
kristanajn regnestrojn de la kuratorio de 1’ papo kaj, 
krome, li ellaboris la planon, kies senco estas jena: 
Eŭropaj regnestroj kunvenu regule, pripensu kaj 

apud du knabaj ĉapoj plenaj de mevo-ovoj. Ekvidante 
tiun homon, la hundo kuris"plor-bojante malsupren de 
la klifo, kaj tiufoje oni komprenis kaj sekvis ĝin. Paĉ 
kondukis la gardiston al la loko, kie la infanoj kuŝis, 
kaj restis ĉe ili, ĝis la rapide alvenigitaj homoj kun 
granda peno supren transportis la infanojn en iun 
farmon situantan rekte sur la roko.

Poste la fidela besto kiel eble plej rapide kuris al 
la domo de sia posedanto, kvazaŭ senprokraste al
portante al la familio la sciigon, ke la juna Williams 
fine estas trovita.

El „Mŭnchener Zeitung” trad. M. Sch. 

decidu ĉiujn internaciajn konfliktojn kaj diktu al la 
konfliktantoj sian decidon, eĉ al la roma imperiestro 
kaj al la papo, kiuj estis tiam plej potencaj en Eŭropo. 
Kiel skribas la ĉeĥa historiisto Palacky, tio estis plena 
kontraŭo de tio, kion oni penis en Romo, tio estis la 
negacio de mezepoko kaj la komenco de novepoka 
juro inter nacioj. Bedaŭrinde la cirkonstancoj por 
efektivigo de tiu plano estis tre malfavoraj, la reĝo 
ne povis apogi sin je la tiama imperiestro Frederiko 
III-a, devis peni efektivigi la planon ekstere de imperi
estra povo ĉe la laikaj regnestroj. La reĝo intencis 
ankaŭ konkludon de reciprokaj paktoj de ĉiuj regn
estroj kristanaj kontraŭ la turkoj, kluj tiutempe atakis 
Eŭropon, ĉar li volis tiamaniere forigi la kaŭzon de 
ilia obeemo al la papo, ĉe kiu oni organizis la defendon 
kontraŭ la turkoj. Ni vidu, kiel liaj klopodoj sukcesis 
ĉe la eŭropaj regnestroj.

En la jaro 1462 penis Jiri z Podebrad gajni por sia 
propono la polan reĝon Kazimiro, ne sensukcese, ĉar 
li almenaŭ faris kun li solenan pakton ke, se estos 
bezone, ili kune defendos sin kontraŭ turkoj.

Baldaŭ poste li sendis sian francan konsilanton 
Marini al la respubliko Venecio, por ke li esploru, ĉu 
la venecianoj estos pretaj aliĝi al proponata Ligo de 
Eŭropaj Nacioj. La venecianoj kun ĝojo akceptis la 
planon, promesis helpon kaj volis jam vidi efektivigon 
anstataŭ proponon.

En la jaro 1464 estis Marini denove sendata al la 
hungara reĝo Mateo Korvin, kiu esti^ bofilo de Jiri z 
Podebrad, por gajni tiun ĉi reĝon por la plano. La 
respondo de la hungara reĝo estas historie konservita 
kaj interesa. La reĝo estas dankema por la longjara 
klopodo de 1’ Ĉeĥa reĝo, konduki ĉiujn kristanajn naci
ojn, tiel malproksimajn unu de alia, al unueco, kon
kordo kaj paco. Li respondas, ke nenio estas pli 
dezirinda ol ke la kristanaj nacioj, diferencaj per siaj 
lingvoj, moroj, vestoj, konstitucioj, batalantaj inter si 
preskaŭ ĉiutage pro malnova malamo, estu konduk
ataj al daŭra konkordo kaj paco. Sed li volas konsiliĝi 
kun imperiestro kaj papo antaŭ ol konstrui tian Ligon.

Baldaŭ post tio veturis el Praha granda delegacie 
al la franca reĝo por ellaboro de paktoj inter kristanaj 
regnestroj. Giaj ĉefoj estis Marini kaj ĉeĥa nobelo 
Kostka z Postupic. La delegacio estis akceptata de 
1’ franca reĝo Ludoviko XI-a en vilaĝo Dampierre. 
Kostka z Postupic parolis longe al li en jena senco: 
Ĉeĥa reĝo petas la reĝon francan, kiel plej kristanan 
reĝon, kiu volas la Bonon de la kristanaro, ke li bon
volu kunvoki parlamenton de reĝoj kaj princoj krist
anaj, ke ili persone aŭ per siaj anstataŭantoj kunveturu, 
kie kaj kiam ajn difinu la franca reĝo, kaj ke tion petas 
la ĉeĥa reĝo pro laŭdo de Dio. La franca reĝo, kvan
kam liaj konsilantoj kaj pastroj penis lin konvinki, ke 
li ne povas eĉ paroli kun herezuloj» e$.tj$ sufiĉe inklina 
al la propono pro personaj ambicioj, sed fine ĉe Dieppe 
li respondis, ke por plua pritraktado de la afero venos 
al Praha franca delegacio, kaj la afero estis prokrast
ita, kio estis (kiel skribas Palacky) politika eŭfemis
mo signifanta entombigon de la projekto.

Se la ideo efektiviĝus, skribas plue historiulo, ĝi 
donus al la historio de Eŭropo alian novan direkton 
prosperigan. Sed por ĝia ellaboro estus bezona sur 
la trono de Francujo alia reĝo, eble Henriko IV-a, sed 
ne Ludoviko XI-a, ĉar pereas la ideoj, kie regas pro
funda egoismo.

Tiel finiĝis tiu projekto, kiu jam en la XV-a jarcento 
celis ligon de la eŭropaj nacioj kaj kies efektivigo eĉ 
nun restas pia deziro de paneŭropanoj. Kaj mi ne 

„Mi ne estas tuŝgenuulo, ktp.”, kaj liaj lastaj pensoj 
antaŭ la ekdormo estis: „Mi ne estas tuŝgenuulo; mi 
neniam estis tuŝgenuulo, kaj neniam mi estos tuŝ
genuulo.”

Sekvintan matenon, kiam li ekvekiĝis, li trovis ke 
li estas kurbkrurulo (li havis O-krurojn).......... li
troigis la metodon.

Komunikis J. C.

La hundo.
De O. Stewart-Robinson.

Kiam Andreo Trevelyan (pr.: treveljan) rampis el sub 
sia 60 ^evalpova aŭtomobilo, lia vizaĝo estis kovrita de 
triumfa subrideto kaj de Smiraĵo da koto.

„Finfine ml ĝin rektigis!” li kriis al la mizermienulo, kiu 
ĵus alvenis. „Sed vi — klo estas al vi. Jones (pr.: ĝonz)?“ 
li aldonis. „Vi Sajnas kvazaŭ . . .“

„Hundoj ja estas diablidoj!” interrompis lia amiko. 
„Atentu, Trevelyan: ĉu vi iam superveturis hundon?”

„Nur unufoje,” respondis Trevelyan. „Sed ĝenerale mi 
evitas ilin!” li aldonis kun fiero deca al la posedanto de 
multekosta aŭtomobilo. Jones havis nur etan „du-sidulon“.

„Kiom tio kostis al vi?”
„Kostis?” ridis Trevelyan. „Cu vi pensas, ke ml estas 

tiel malsaĝa pagi por ĝi? Kompreneble, kiel kutimas al 
poetoj kaj hundoj, ĝi iom plivalorigis per sia morto. Sed 
oni ricevis neniom de ml.”

„Sed kiel vi tion aranĝis?” demandis Jones scivoleme.
„Mi nur diris al la posedanto, ke li tenu sian bibridulaĉon 

for de la vojo kaj ne lasu ĝin vagi Cien. Kompreneble, li 
multe deliris pri sekurigo de 1’ vojo por hundoj kaj volis 
informiĝi, kiel estas eble ilin forteni; sed ml parolis al li 
pri mla hundo; eĉ tiam li ne volis kredi, ke mi neniam 
lasis ĝin iri survoje. Almenaŭ, mi diris al li, ke li aŭ rezignu 
pri sia mono aŭ sin turnu al la asekura kompanio — ambaŭ 
tiakaze signifas la samon.”

Jones ankoraŭ restis mizermiena.
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dubas, ke estas tre^jnterese, objektive pentri la klo
podojn de la unua reĝo-pacifisto, krei jam en mez
epoko Ligon de Nacioj, sen ia trograndigo, kaj precipe 
por ni, esperantistoj, kiuj ja devus ĉiuj esti pacamantoj. 

Ant. Jandik.

El Scienco kai Tekniko.
Zürjénlandó.

Interparolo kun Vazul Lytkin, Zürjén’a lingvisto.
Vazul Lytkin, la juna zurjena lingvisto, vivas jam 

depost monatoj en Hungarujo, por pristudi la lingvon 
kaj animon de la hungara popolo. En la vico de la 
studentoj li aŭskultas la lingvistikajn prezentadojn ĉe 
la Budapesta universitato. Per sia afabla, modesta 
individueco li akiris grandan popularecon. Li estas 
karakteriza finna-ugra tipo: malaltstatura, kanab- 
blonda hararo; milda, blua okulparo. Ridetante, 
kompleze li plenumas la petojn, paroli iom pri siaj 
patrujo kaj popolo, la zurjenoj, fratpopolo de la hun
garoj. Li parolas flue hungarlingve.

Hodiaŭ la zurjenoj loĝas en la nordorienta parto 
de Rusujo, en la angulo kreita de la Glacia maro kaj 
la Ural-montaro, ĉe la bordoj de Peĉora kaj Viiĉega. 
Sur tiel granda teritorio, kiel Germanujo, vivas dise 
entute 300 000 zurjenoj. Tamen iam ili estis multe 
pli granda popolo. La regado de la zurjenaj imperi
estroj etendiĝis ĝis Perm kaj la vigla peltokomerc- 
ado riĉigis la popolon. Por la kristana religio ilin kon
vertis (same kiel la hungarojn) ankaŭ Stefano: Sankta 
Stefano, la unua epsikopo de Perm en la XVI-a jar
cento. Li kreis la zurjenan abocon el la cirilaj literoj, 
li tradukis ankaŭ partojn el la biblio en zurjenan 
lingvon, kaj tiuj ĉi zurjenlingvaj sanktaj tekstoj estas 
la plej malnovaj ne nur ĉe la zurjenoj, sed krom la 
hungara „Cetomba adiaŭparolo“ ĝenerale ankaŭ ĉe 
la tuta finn-ugra lingvofamilio.

La florantan zurjen-imperion neniigis la etendiĝ
anta rusa potenco. Pro la rusoj ili devis retiriĝi ĉiam 
pli norden, ĝis fine Ivan la Ill-a tute subigis ilin en 
granda batalo en la jaro 1472. Ilian imperiestron 
„Perm la Grandan41 kaj la ceterajn gentestrojn oni 
kondukis kiel kaptitojn al Moskvo. Depost tiu tempo 
la popolo malgrandiĝis kaj preskaŭ pereis sub la 

'prema rusa regado, ĝis fine la granda rusa revolucio 
vekis ankaŭ ilin el ilia jarcenta letargio, kaj nun la 
zurjena popolo formas, en la kadroj de la rusa Sovet
unio, memstaran aŭtonoman popolrespublikon.

Nevole altrudiĝas la demando: kio certigas la 
senton de la ŝtata unueco ĉe malgrandnombra popolo, 
dise loĝanta sur tia grandega areo? Cu ekzistas 
bonaj interkomunikiloj? Cu ili havas bone konstru
itan fervojan reton?

Je tiu ĉi lasta demando ekridetas nia amiko Lytkin: 
La „fervoja reto" estas tri kilometrojn longa. De 

la „ĉefurbo44 Sukturdin, havanta 8 000 loĝantojn, la 
plej proksima fervoja stacio estas malproksima 300 
kilometrojn. La malnova rusa reĝimo ne oferis multon 
por tiu ĉi teritorio. Somere la trafiko malvolviĝas 
sur la ŝipeblaj grandaj'riveroj, helpe de vaporŝipetoj 
kaj fiŝistbarkoj, sed dumvintre la glitveturilo estas la 
sola interkomunikilo. Do la interkomuniko estas 
sufiĉe malfacilmova, sed sur la kampo de la spirita 
kontakto la radio servas ilin netakseble. Preskaŭ ĉiu 
zurjena vilaĝano havas propran radio-aparaton, krome 
estas en la lando 10 pli grandaj radiocentroj. Tia centro 
konsistas el ĉambrego, en kiu kolektiĝas la loĝantaro 
de la vilaĝo por aŭskulti la radioaparatojn, disaŭdi- 
gatajn de la ĉefurba sendilo. Do la politikajn nov

„Sed mi timas, ke mi mortigis valoran beston!" li ftemis. 
„Krom tio, vi scias, ke mi ne estas spérta veturigisto, kaj 
ia afero povas fariĝi ĉagrena."

„Sensencaĵo! Nur diru al li, ke li iru al la diablo, kiel 
mi faris!"

„Sed mi ankoraŭ ne informis la posedanton."
„Nu, kaptu la bovon per la kornoj, kaj skribu al li 

indignan leteron dirante, ke la hundaĉo preskaŭ ekstermis 
vin kaj vian tutan familion. «Portu la militon en la mal
amikan tendaron!» estas mia moto. Mi rifuzus aŭskulti ian 
sensencaĵon pri la valoro de 1’ hundo."

Grade aperis'subrido sur-la vizaĝo de Jones.
„Vi estas prava,44 li diris, „plej bone fariĝos per letero. 

Mi skribos al vi hodiaŭ vespere.4'4
El angla lingvo tradukis 

C. J. Hunt.

Sentencoj.
Esperantigis A. Marinoviĉ.

Ciu aĵo en la komenco estas eta; poste fti pligrandiftas. 
Malfeliĉo, kontraŭe, en la komenco estas ega kaj poste mal
grandiĝas. • Nasr ibmi Sejjar.

Kiu direktas la mondon je bono kaj mem ne laboras, 
estas simila al blindulo, kiu en la mano tenas torĉon, lum
igas al Ia aliaj kaj mem ne vidas.

Ni ĉiuj estas kreitaj por Io multe pli granda kaj bela ol 
ni vere estas nun. x

Orison Marden.

La ĉielon ni devas antaŭe observadi kaj poste ftin ami. 
Sed ĉi tie sur la Tero ni devas antaŭe ami, ĉar nur la amo 
povas malfermi niajn korojn kaj niajn okulojn, kaj apenaŭ 
tiam ni estos vidantoj, komprenantoj kaj sciantoj.

Taylor.

Edukado estas la plej granda kaj plej malfacila pro
blemo, kiu povas sin altrudi al la homaro.

Kant. 

aĵojn, registarajn ordonojn kaj aliajn sciindajojn oni 
peras al ĉiu parto de la lando per radio.

Cetere la organizo de la ŝtato estas tre simpla. Ĝin 
estras komunista registaro. La komunista reĝimo 
kaŭzis ĉi tie nenian ektremon, ĉar nobelularo ne ek
zistas kaj la burĝa klaso estas tre malgrandnombra. 
Ciu vilaĝo sendas elektiton en la „Parlamenton44. La 
registaron oni elektas ĉiujare, sed la nuna, kies ĉefo 
estas popolinstruisto Misarin, ĝuas la konfidon de la 
„Parlamento44 jam depost kvin jaroj.

La ĝenerala klereco estas ankoraŭ sufiĉe malalt- 
ŝtupa. 60 % de la popolo estas analfabetoj, sed lasta
tempe oni multe klopodas por plibonigi tiun ĉi staton. 
Ili posedas ok gimnaziojn, tri instruistajn akademiojn, 
agrikulturan kaj metian lernejojn.

En la elementaj lernejoj oni instruas jam zurjen- 
lingve, sed en la gimnazioj ankoraŭ ĉiam ruse, ĉar ili 
ne havas sufiĉe da kvalifikitaj zurjenaj profesoroj. Sed 
iom post iom ankaŭ tiuj ĉi mankoj nuliĝos, ĉar nun
tempe ĉirkaŭ 300 zurjenaj gejunuloj studas ĉe rusaj 
kaj finnaj universitatoj, kaj ĉe la rusa universitato en 
Perm oni starigis apartan zurjenan katedron.

Ili havas kvar ĵurnalojn, tri monatajn revuojn 
(nome sciencan, pedagogian kaj popularan). Ois nun 
aperis ĉ. 200 zurjenlingvaj verkoj.

Ilia literaturo ekfloris dum la pasinta jarcento. Tiam 
vivis Kuratov, la granda zurjena poeto kaj sciencisto, 
kiu tradukis la verkojn de Goethe kaj Schiller; kaj la 
eŭrope fama finna-ugra lingvisto Lytkin.

Post la revolucio denove ekprogresis la zuriena 
literaturo. Ilia plej fama poeto estas hodiaŭ Savin, 
kiu verkas ankaŭ dramojn. Kvankam teatron ili ne 
havas, sed la diletantaj prezentadoj estas tre ŝatataj. 
Ciu pli granda vilaĝo havas kulturdomon, kaj tiuj 
estas la centroj de la popolkulturo.

Jen la unua verdsteiumita militŝipo: 
Torpedoboato „Esperanto44 . . .

sed fti estas nur sendanftera modelo de juna samideano.
Dum kelkaj jaroj nia samideano Paul Posern en Döbeln 

(Germanujo), Zwingerstr. 41, laboris por konstrui tiun pacan 
militŝipon. Multajn malfacilaĵojn li devis venki por fine 
pretigi ftin. Vapormaŝineto konstruita de li por ia torpedo
boato' estis tro malforta, kvaronĉevalpova benzinmotoro 
tro forta. Fine li sukcesis akiri duonpretan motoreton de 
dekona ĉevalpovo. La modelo estas tre beleta. La kanonoj 
aspektas sufiĉe danĝeraj; sed oni ne povas pafi per ili, kaj 
la konstruinto skribas al ni: „Se Ciuj ŝipoj havus pafilojn 
ne pafantajn, homoj per ili neniam povus esti mortigataj." 
La torpedoboato „Esperanto" eble povos servi por Esper- 
anto-ekspozicioj.

Humoro.
Niaj infanoj.

Esperantigis H. Oberlftnder v. St.
— Paĉjo, vi estas nigraharulo; kial do la cikonio ĉiam 

alportas al ni blondajn infanojn? Cu fti eble eraris je la 
adreso?

Knabo: Panjo, ĉu tiu ĉi infaneto, kiun ni Jus ricevis, loĝis 
antaŭe en la ĉielo?

Patrino: Jes, karulo.
Knabo: Do oni certe forpelis ftin de tie pro tio, ke fti 

senĉese ploregas.

Instruisto: Nu, Friĉjo, ci jam. nomis al ml preskaŭ ĉiujn 
bestojn, kiel ĉevalon, bovinon, hundon, katon ktp. Cu ci ne 
povus memori pri tiu besto, kiu- havas dikajn harojn, mal
altajn piedojn, estas ĉiam malpura kaj vagas ĉiam en la 
korto de la najbaro?

Friĉjo (honte): Tio estas mi, sinjoro instruisto.

Al malgranda- 8-jara knabineto diris iam la patrino, ke 
ne pri ĉio oni devas paroli. Iutage la knabino eksentis 
grandan ventrodoloron; Si do diris al la patrino:

.— Panjo, mi sentas grandegan doloron.
— Kie? demandis la patrino.
— Tion oni ja ne devas diri, respondis la knabineto.
— Sed al mi, al cia panjo, ci tion ja povas diri.
— Mian doloron mi havas sub la antaŭtuko, respondis 

la knabino plorante.

Enisma konkurso.
La solvo] de la enigmoj en la hodiaŭ nomero devos al

veni ĝis IS. 8„ el transoceanaj landoj ĝis 15.10. — La solvojn 
skribu sur aparta folio, ne Intermikse kun aliaj Informoj!

1. Sllab-enlgmo.
a, a, bu, cc, ci, ci, da, den, dro, dro. e, e, en, 
fe, fe, flo, ga, go, jo, ko, kro, li, li. Io, Io, ma.

La zurjenoj ekprosperis ankaŭ ekonomie. Kvan
kam industrion ili ne havas, sed la terkulturado kaj 
bestbredado rezultigas al ili sufiĉe belan profiton. Ilia 
Ĉefa enspezfonto estas la arbaro. La lignoeksporto 
— precipe al Anglujo kaj Germanujo — alportis al la 
Stato profiton de 4 000 milionoj da rubloj, t. e. 2 000 
milionoj da dolaroj.

Alia grava enspezfonto estas la rangifer-bredado. 
La duono de la tutmonda kvanto de rangiferoj estas 
paŝtata en Zurjenlando. Krom la arbar- kaj agri
kulturo la popolo okupas sin ankaŭ per fiŝkaptado kaj 
ĉasado.

Esperantigis: —der —dor.

La komencoj de la televidado.
Tre supozeble niaj posteuloj, aŭ eĉ jam ni mem, 

iam ridos pri la komencoj de la televidado. Sed ni 
hodiaŭuloj certe jam estas fieraj pri tlo, kion ni jam 
atingis en tiu direkto. En diversaj landoj oni konstruis 
kaj ankoraŭ perfektigas diversajn sistemojn de televid
ado, el kiuj tiu de Ia angla radioteknikisto Otto Fulton 
(la „fultografo") ĵus estas enkondukita en la praktikon. 
La fultografo kostas ĉ. 15 sterlingajn funtojn, sekve ĝi 
jam estas akirebla de iom riĉetaj privatuloj, kvankam 
por la ĝenerala publiko ĝi ankoraŭ estas tro multe
kosta. Kompreneble, la fultografo estas nur primitiva 
aparato, per kiu oni povas, dum duona horo, fiksi ĉ. 
tri-kvar bildojn. En Usono la radio-stacio Sohenectady 
(WGY) enkondukis je tri tagoj ĉiusemajne duonhoran 
dissendadon de bildoj. Certe, ni povas atendi, ke la 
perfektigo de la televidado rapide progresas, post 
kiam oni ĝi A jam enkondukis en la praktikon.

La „detektlv-kamero".
Novjorka policisto inventis aparaton por la mal

kaŝo de krimoj, al kiu li donis la nomon „detektiv- 
kamero". Gi konsistas el fotografa kamero kontakt
igota kun iu objekto. Tuj kiam la objekto estas tuŝita, 
eksonas alarmsignalo kaj la kamero fotografas. Kelkaj 
bankoj kaj aliaj institutoj instaligis tiajn kamerojn en 
siaj domoj, kaj jam oni legas pri bonaj sukcesoj. Unu
foje tio estis en katolika preĝejo de S-ta Jozefo en 
Novjorka antaŭurbo Bronx. Post kelkaj Steloj el mona 
ujo ĉe la enirejo de la preĝejo, oni instaligis „detektiv- 
kameron44 je la ujo. Iuvespere eksonis la alarmsignalo. 
Pastro troviĝanta en la sakristio alkuris kaj vidis 
viron forkurantan. La viro estis kaptata kaj la foto
grafaĵo rivelata. Gi montris la bildon de viro Jus 
metinta sian manon sur la ujon por forigi ĝian kovr
ilon. Car la fotografaĵo montras grandan similecon 
kun la arestito, ĝi estos la plej konvinka atestanto en 
la antaŭstaranta proceso kontraŭ ĉi tiu.

jProzo Ridetanta
Noveloj originale verkitaj

de
Rajmond Schwartz.

ĉe libreja Fako de Heroldo
Rmk. 2.50 (plus rmk. 0.25 sendkostoj).

me, men, mi, mi, nei, ni, ni, no, no, o, o, ok, om, 
or, ri, ro, ro, ro, se, so, so, son, ta, tes. to, to, 

to, to, tro, un, ur, zi.
El ĉi-supraj 58 silaboj estas formotaj 18 vorto), kies 

komencliteroj, legataj de supre malsupren, kaj triaj literoj, 
legataj de malsupre supren, nomas veraĵon atendlndan por 
ĉiuj homoj, sed precipe por mondlingvanoj.

La vortoj signifas: 1. devenas de la korpo de sovaĝa 
besto; 2. falas ŝaŭmante malsupren (en Ameriko); 3. vi 
ĝin havas ĉe manoj kaj piedoj; 4. estas virina nomo; 
5. kreskas sur arboj en sudaj landoj; 6. kolorilo; 7. trotas 
tra la dezerto; 8. lnstituto por infanoj sengepatroj; 9. venkis 
en marbatalo; 10. neprofesiulo; 11. indiana tribano; 12. Svebas 
blanka de la ĉielo; 13. Celdirekto; 14. ĝin komponis Richard 
Wagner; 15. lasta volo; 16. elektitaro; 17. tiu ĉi arbo donas 
valoran lignon; 18. transportas homojn.

2. Krucvortenigmo.
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La horizontalaj vortoj signifas: 1. nutraĵo, 3. arbofrukto 

kreskanta en sudaj landoj kaj uzata kiel nutraĵo por brutaro, 
5. Mallongigo de internacia Esp.-asocio, 7. gvidanto de vojaĝ
antan, 10. ĉiu cl la legantoj de Verda Stelo estas tia homo,
13. svisa kantono, 14. religio. 15. speco de insulo.

La vertikalaj vortoj signifas: 1. mikroskopa vivaĵo,
2. imagi pri dezirataĵo, 3. herbo kun fortikaj trunketoj,
4. voĉo, 6. vira nomo, 8. korpoparto, 9. sportilo, 11. trink
aĵo, 12. rivero.

Ciuj vortoj sen gramatika finaĵo.



N-ro 7

DfversaJoJ.
Kiel aspektis Kristo?

Laŭ certigo de la itala ĵurnalo „Testimonio” la 
vatikana biblioteko en Romo posedas unikan doku
menton, kiu enhavas precizan priskribon de la ekster
aĵo de Jesuo. Temas pri skribaĵo adresita de iu Publius 
Lentulus, estinta sub Tiberius vickonsulo kaj tre ver
ŝajne antaŭulo de Pilatus, al la romana senato.

Tiu ĉi priskribo bone konita al la antikvuloj estas 
ankaŭ la fonto, el kiu la malnovaj kristanaj pentristoj 
ĉerpis la instigon por la figurigo de 1’ savinto.

La skribo de 1’ roma vickonsulo tekstas jene:
„En tiu tempo aperis kaj vivadis inter ni viro de 

eksterordinara virto, kiun kelkaj el liaj kunuloj nomis 
Filo de Dio. Li sanigis malsanulojn kaj revivigis mort
intojn. Lia aspekto devige kaŭzas amon kaj sam
tempe timon. Bela kaj bonforma li altiras ĉies ri
gardojn. Li portas longajn malsuprenondantajn 
blondajn harojn, kiuj kuŝas glate sur la tempioj kaj 
de tie kiel bukloj falas sur la ŝultrojn. Verto laŭlonge 
en la mezo de 1’ kapo dividas ilin; ĉiu duono laŭ mani
ero de la loĝantoj de Nazareth flanken malsupreniĝas. 
La vangoj estas animitaj de ruĝeto; la nazo estas bel
forma. Li portas barbon samkoloran kiel la kaphararo. 
Nur la blonda nuanco estas iom pli hela. Ankaŭ la 
barbo estas kiel la haroj, kun disiĝo enmeze. La 
rigardo anoncas saĝecon kaj sinceron. La okuloj 
estas bluaj kaj brilas per sanĝiĝa lumo. La viro, kiu 
en la interparolado kutime estas afabla kaj ĝentila, 
fariĝas teruriga, devigate eldiri mallaŭdojn. Sed 
ankaŭ tiam li perdas neniam la tonon de majesta 
firmeco. Neniu lin vidis iam ridanta; sed des pli ofte 
oni lin renkontis ploranta. La staturo montras laŭ- 
normajn mezurojn, kaj manoj kaj brakoj estas tiom 
belaj, ke estas plezuro ilin rigardi. La tono de lia 
voĉo estas serioza; li parolas malmulte kaj modeste 
kondutas. Li estas tiom bela kiom entute povas esti 
viro. Oni nomas lin Jesuo, filo de Maria."

El germana lingvo trad. 
Jofebo.

Bestoj laborantaj per iloj.
Laŭ Bierens de Haan.

Ekzistas speco de formikoj, kiuj faras sian neston, 
gluante arbofoliojn kune. La gluaĵo estas sekrecio 
el la makzelglandoj de iliaj larvoj. Por eligi la glu- 
materion, la formikoj firmtenas siajn larvojn per siaj 
makzeloj kaj premas ties kapojn alterne kontraŭ 
ambaŭ foliojn. Tiel do tiuj formikoj uzas siajn 
proprajn larvojn kiel ilon. Sendube tio okazas pure 
instinkte.

Cu en sekvantaj kazoj ankaŭ la instinkto klarigas 
la agadon? Fosvespoj fosas kaveton; en ĝin ili metas 
sian paralizitan kaptaĵon, sur kiu ili fiksis siajn ovojn. 
Poste la vespoj ree plenigas la kaveton per sablo kaj 
tero. Nun oni observis ĉe kelkaj bestetoj, ke ili al
portis etan Ŝtoneton. Per ĝi tiuj insektoj frapis la 
sablon kune, ĝis nenio plu evidentigis la lokon de 1’ 
kaverno. Car ne ĉiuj fosvespoj faras tion, oni devas 
supozi, ke hazarda sperto iniciatas la finlaboroj La 
sama rilatas al tiaj sepioj kiuj, ekipinte sin per ŝtono, 
observas konkojn, kiuj estas malfermontaj siajn Selojn. 
Tuj kiam la konko montras sufiĉan fendon, la sepio 
metas sian ŝtonon inter la Selojn, tiel malebligante la 
refermiĝadon de la konko, kaj poste konsumas ia en
havon. Vere ruzega ago!

El kelkaj procedoj de simioj oni devas rekte kon
kludi, ke ili agas prudente. Ekzemple, ili frape mal
fermas per Stonoj nuksojn, utiligas bastonon kiel

3. Vlzltlcart-enlgmo.

G. hj. Docito
Sofia

Kiun profesion havas supre citita persono? 

Solvoj
de la enigmoj en n-ro 5.

1. Sllab-enlgmo.
1. ArAneo, 2. LaSker, 3. TaLmudo, 4. EmAllo, 5. RiO 

Grande, 6. NaNcy, 7. EnDivlo, 8. CiOpova, 9. Iuj, 10. AnDreo, 
11. MuElisto, 12. VuLturo, 13. EmAncipo, 14. Navigacio, 
15. Aristotelo, 16. SaVarmeo, 17. Kronometro, 18. AmEtisto, 
19. JaNuaro, 20. DaLmacio, 21. EgAlpezo, 22. FoKuso, 
23. Leontodo, 24. UIRiko. — Alterne ĉiam venas kaj de
fluas la ondoj de la vivo en'la kor’.

2. La LJbro-tago.
La vendisto estis elmetinta 49 4- 66 4- 187 — 302 kaj li 

vendis 21 4- 24 4- 55 = 100 librojn.
3. Cc v alira enigmo.

Karesu min!
Ml emas esti dorlotata 
de la plej dolĉa, amegata 
bel uli n’!

(El poemo de Hans Windisch-Sartowsky 
en Heroldo n-ro 42 de 1927.)

La enigmojn el n-ro 5 solvis:
Solvis 3 enigmojn: Arger, Baird, Brâuer, Csâder, Della 

Savia, Dittrich, Durlnger, Dutschmann, Ellerbeok, Fischer, 
Gensch, Gurânyi, Hammermeister, Homann, Hoschtalek, 
Hŭsgen, Indra, Jeremies, Kolodzie], Kösters, Kramer, 
V. Laban, Lisovskij, Möbusz, Neuchâtel (Esp.-grupo), 
Rambousek’ Schlebl, Schöttl, Sommer, Stein, Strausz, 
Sirjaev, Wicke, Wlpplinger.

fosilon aŭ levilon. Ja, la homsimilaj simioj kapablas 
fabriki ilojn. Laŭbezone Simpanzoj kunigas du bas
tonojn por atingi frukton. Eĉ estas konstatite, ke Sim- 
panzo estigis el ligno simplan ŝlosilon por malfermi 
seruron. Nomitaj faktoj dokumentas, ke la simio 
estas la plej proksima besta parenco de 1’ homo.

A. Hagemann.

Edw. Bellamy kaj la mondhelplingvo.
En Verda Stelo n-ro 6 estas publikigita fiktiva post- 

skribajo al la romano de Edw. Bellamy „Rigardo en la 
pasintecon". Sed la aŭtoro en dua, pli detala romano 
„Egaleco" efektive parolas pri la problemo de helplingvo. 
En la ĉapitro „Nek sur tiu monto nek en Jerusalemo" 
Julian West interparolas kun la predikisto Barton pri 
religiaj aferoj kaj sciiĝas pri la disaŭdigoj de predikoj 'kaj 
paroladoj ĉiuloken. Julian West demandas!

„ . . . sed kiel estas imageble, ke paroladisto pa
rolas al tiom grandega aŭskultantaro, se ne ripetiĝas 
la pentekosta miraklo? Li ja devas almenaŭ limigi sin 
je tiuj, komprenantaj la saman lingvon."

f,Cu D-ro Leete efektive nenion diris al vi ankoraŭ 
pri nia mondlingvo?11

„Mi aŭdis nur angle paroli."
„Kompreneble ĉiu parolas sian nacian lingvon kun 

samnacianoj, sed kun la ceteraj nacioj oni parolas la 
mondlingvon — t. e. ni bezonas scipovi nuntempe nur 
du lingvojn por paroli kun ĉiuj popoloj — nian propran 
kaj la tutmondan. Lerni ni povas ja tiom da lingvoj, 
kiom al ni plaĉas, kaj kutime oni studas kelkajn pro 
plezuro; sed reale necesas nur tiuj du, se oni volas 
mondvojaĝi aŭ rilati ĉiuloken sen interpretisto. Mul
taj malgrandaj popoloj tute forlasis sian gepatran 
lingvon kaj parolas nur la interpopolan. La grandaj 
nacioj posedantaj en sia lingvo trezorojn da bela lite
raturo, nature malinklinas rezigni ĝin; per tio mal
grandaj gentoj havas ian avantaĝon antaŭ la grandaj. 
Tamen, Ja emo uzadi nur unu lingvon kiel vivantan kaj 
konsideri ĉiujn aliajn mortintaj aŭ mortiĝantaj, kreskas 
tiom rapide, ke eble, se vi dormus ankoraŭ generacian 
tempon, nur instruitaj filologoj estus kapablaj paroli 
*kun vi."

„Sed malgraŭ telefono kaj mondlingvo tamen estas 
konsiderendaj religiaj kutimoj kaj solenoj . . .“ (Julian 
West daŭrigas pri la ĉeftemo).

Tradukis J. F. B.

Kiel devas esti Ideala virino?
Sub ĉi tiu titolo mi trovis „pentekostan enketon" en 

unu el la plej legataj germanaj ilustritaj revuoj (Hacke- 
beils Illustrierte), promesinta tri flugojn sur longa dis
tanco aj la viroj, kiuj trafos la sep plej ŝatatajn ecojn 
de virino, inter la jena kvardeko: fideleco, saĝeco, amo 
al infanoj, sincereco, pacienco, modesteco, regateco, 
optimismo, malavaremo, entuziasmo, gajemo, diligent- 
emo, fideleco al siaj devoj, puremo, Sparèmo, hejm- 
emo, sindonemo, boneco, fieremo, karesemo, amuzigo, 
silentemo, temperamento, vantemo, ordemo, akurat- 
emo, fidindeco, pacemo, piemo, romantikeco, bon
gusto, larĝanimeco, praktikumo, komprenemo, mem
fido, persistemo, beleco, sinoferemo, patrineco, artamo.

Petita difini miajn postulojn je ideala edzino, mi 
/ relative elektis ŝin fidela, entuziasmiĝa (por Esper

anto!), amuziga, temperamentplena, larĝanima kaj sin
oferema, sed mi vere havis malfacilaĵojn por elekti 
la postulitan sepan econ inter ŝatataj saĝeco, sincer
eco, malavareco, gajeco, diligenteco, fideleco al siaj 
devoj, sindonemo, karesemo, ordemo, akuratemo, fid
indeco, pacemo, bongusto, praktikemo, komprenemo,

Solvis 2 enigmojn: Charon, Hörning, Kayser, Kimmel, 
di Montezemolo, Reinhart, Weleminsky.

Solvis unu enigmon: VICkovâ.
Erare ni ne notis, kiel solvintojn de 3 enigmoj el n-ro 4: 

Csâder. Kösters kaj Stein.
Ni ankoraŭ ne ricevis informon pri tio, de kiu estis 

senditaj la solvoj (de 3 enigmoj) eJ n-ro 4 (vidu en n-ro 6), 
el Ikiuj unu estis sendita el Berlin (eble de s-ro Charon) kaj 
alia maSinskribita sur papero kun filigrana signo „Poldi" 
(mankis sur ĝi eĉ la nomo kaj la urbo antaŭ la dato).

Al E. K. en Kr.-H. Ne skribu aliajn komunikaĵojn 
(mendojn k. a.) sur saman folion aŭ karton kiel enlgmo- 
solvojn, ĉar povus facile okazi ke tiaj komunikaĵoj restus 
neatentitaj (sen nia kulpo).

I. S. en B. Dankon pro via rimarko, ke la nomo de Ia 
fama pola Esp.-tradukinto Kabe estas Kasimir (ne Karl) 
Bejn.

C. d.M. en C. Via protesto estas senbaza pro du kaŭzoj: 
1. Estis nur necese solvi la vortojn, per kiuj de si mem 
solviĝis ankaŭ la verso; 2. La serĉota verso estis presita 
en la mezo de la anonca paĝo (tre okulfrape) en la aprHa 
numero de Verda Stelo. — Saluton I

Juna pentristo diris al sia amiko: „Mi aŭdis, ke vi disiĝis 
de Elinio. Kian kaŭzon vi havis por tio?"

„Nu, kiam mi revenis al Parizo kaj vizitis ŝin, imagu? 
Sia papago konstante 'kriis: — Petro, ne premu min tiel 
forte! Lasu min, lasu min!"

„Nu, tio ja ne estas kaŭzo!"
„Sed vi forgesas, ke mia nomo estas — Georgo!"

(P. B.)

— Vi volos edziĝi kun unu el miaj filinoj?
— Jes.
— La plej juna ricevos 15, la dua 30, kaj la tria, la plej 

maljuna, ricevos 45 000 finnajn markojn da doto.
— Cu vi eble havas ankoraŭ pli maljunan filinon?

(E. S. Turunen, Kuopio.) 

memfido, persistemo, beleco, patrineco. Fakte pluraj 
el tiuj ĉi ecoj ja estas entenataj en la elektitaj. Dum 
diskuto, virino konsentis, ke la elektitaj ecoj estas 
plej gravaj, eble mi povus rezigni al fideleco kaj pre
feri belecon, eble ankaŭ pacemon kaj bonguston. Kion 
do pensas niaj legantinoj? Kaj ĉu ekzistas inter ili 
unu respondanta al tiuj ĉi postuloj?

Plej interese estas, ke alia porvirina revuo de la 
sama eldonejo elskribis samtempe enketon pri la ecoj 
de ideala viro. Mi esfcis scivola pri la rezultato.

____  H. J.

Per klo sin nutras la kunuloj de Nobile.
La nutraĵprovizoj por la ekspedicio de Nobile estas 

fabrikitaj en Kopenhago. La ĉefa nutraĵo de ĉiuj 
eŭropanoj vojaĝantaj en arktikaj regionoj estas t. n. 
„Pemmikan", kiun oni pretigas en tiuj fabrikoj. Pe- 
mikano konsistas el diversaj kundensigitaj nutraĵoj. .Unu 
peco da pemikano, pàkita en staniolo, pezas 250 gra
mojn, similas laŭ formo, koloro kaj grandeco al peco 
da malnova sapo de Marseille kaj gustas kiel sensala 
sed forta supokubo, kies odoron ĝi ankaŭ havas. Unu 
250-grama peco da pemikano enhavas 2500 gramojn 
da nutraĵoj, inter ili viando, avenaĵo, sebo, terpomo 
kaj legomo. — La pemikano devenas origine (laŭnome 
kaj laŭrecepte) de nordamerikaj indianoj. — Por la 
nutrado de unu homo sufiĉas ĉiutage 500 gramoj da 
pemikano, kiun oni laŭeble rekuiras kaj manĝas varm
ege, sed en kazo de neceso oni povas ĝin manĝi ankaŭ 
krude. Por eskimoj, pemikano estas frandaĵo ne ofte 
akirebla.

Plaj tribestroj.
En Hindostano okazis stranga kongreso de 1’ estroj 

de la triboj loĝantaj en tiu teritorio, ĉe tiu okazo 
kunvenis proksimume 500 reprezentantoj de Ĉ. 30 
triboj, kiuj solene ĵuris estonte rezigni sklavecon kaj 
homan buĉoferon. Por pruvi, ke tiu promeso ĵurita al 
Dio estas vere serioza, ili publike detruis siajn plej 
valorajn relikvojn: homajn kraniojn, kiujn ili estis kon
servintaj je rememoro al siaj venkoj kaj kiujn ili fakte 
multe pli Satis ol ian ajn valoraĵon.

M. Sch.

Por komencantoj. )
La Universala Kongreso antaŭstaras.

En la pasinta jaro la Universala Kongreso de 
Esperanto okazis en grava kaj interesa havenurbo 
apud la Baltika maro: en la Libera Urbo Danzig; 
nunjare ĝi okazos en havenurbo apud la Norda maro: 
en la eĉ pli grava kaj pli interesa belga urbo Ant
verpeno. Antverpeno estas unu el la plei grandai 
havenurboj de la tuta mondo. Gi estas tre vidinda kaj 
nepre vizitinda. Multaj artaĵoj troviĝas en ĝiaj muroj. 
Grandioza konstruaĵo estas ĝia katedralo, kies alta 
turo estas malproksimen videbla.

Kiu, ne povinte partopreni la Kongreson de Danziga 
sekvis nian konsilon el la pasinta jaro kaj ŝparis, tiu 
eble nunjare povos viziti nian Dudekan Kongreson. 
Ois la fino de junio anoncis sin jam preskaŭ milo da 
partoprenontoj el pli' ol tridek landoj. Certe, dum 
julio, sekvos pliaj centoj. Do, la Antverpena Kon
greso fariĝos pli bone vizitata ol la lastjaraj kongresoj 
en Ĝenevo kaj Danzig. Tiuj legantoj de „Verda Stelo", 
kiuj tamen ne povos partopreni, trovos detalan ra
porton pri la Universala Kongreso en la aŭgusta-sep- 
tembra (duobla) numero.

a Neniu filatelisto sen la

Filatela Terminaro
de Herbert M. Scott, Lingva-Komitatano.

En lingvoj esperanta, angla, franca kaf 
germana kun difinoj en Esperanto.

Prezo rmk. 0.80 (sv. fk. 1.—) aŭ egalvaloro. 
Por afranko aldonu rmk. OJO, el Germanujo kaj 

Aŭstrio rmk. 0.10.
Libreja fako de Heroldo, Horrem b. Köln 

(Germanujo)

Revolucion
En sia dramo „La Morto de Danton" Aleksej 
Tolstoj priskribas unu el la plej karakterizaj 
okazintaĵoj de la franca revolucio: la morton 
de la fama revolucia heroo Danton. La trage
dion tradukis la konata rusa samideano 

Nikolao Hohlov. Prezo rmk. 1.60 ĉe la
Libreja fako de Heroldo, Horrem bel Köln. I

Anoncetoj.
Silkaj poŝtukoj kun verda stelo po rmk. 1.25 (10 ekz., 

rmk. 10). Martin Hönig, Halle-Saale, Germ., Uni- 
versitâtsplatz 2, I. (79

Koblenz, Bad Ems. Dumvojaĝan loĝejon esperantistan 
sciigas la UEA-delegito. (80

Kun vegetaranino katolika, sana, altkreska (20—30 
jara) emas interkorespondi progresemulo. Nun- 
somera interkoniĝo. Proponojn (foto resendota) 
konfide direktu sub „Sunoro" al la redakcio.

F-ino Kapustina Kl. (18 jara) Ukrainio, Nikolaev, Malo 
Morskaja 104 kv. 7, deziras korespondi kĉl. pri ĉiuj. 
temoj.


